
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (23كتاب الطهارة ) -مختصر الخرقي شرح: 

المسأأةلا السعسأأقال اأأعق ال"راأأأل ث لأأ  ًحأأ م م يمأأًع ثأأم مسأأت م يمأأًع ثأأم سأأعلر ًسأأم   أأ  مسأأت م أأيم ثأأم " أأ     أأأ 
 الر ايا الصحيحا   بهع اعق الشأعلقأ نههأع  بأع خ ل"س أر اأ ر ع بعلحلأر  السأار  لأ با س أبا حهأع لأأ الحلأر ثأم
سأعلر ل بأح ح أم الحلأر  علصأاخ   الثعهيأأا يمسأت مسأت مسأعلر   بهأع اأعق ًحأأ  حهياأا  ا"سعر أع ًحأ  ب أر ً سأأسعب  

لجعز ًن يمست مست مسأعلر  مأع   ال"اق   اعق ال"اقل رج  ًحم   ن ان ل  نن السار م ج   م  ب عء الم خ
  ل  ًهشة المست لأ السار.

  ح  الكريم ال"للر لالشلخ
   ي م  رحما هللا  بر عسه.السام  

ق  ممأأع ب أأر لأأأ لأأأ ر"أأر مسأأةلا لأأأ الأأ را المعلأأأ مأأن المسأأعها السأأأ ل"س أأر للهأأع الم لأأر مأأ  لأأام ال"أأاب 
  ؟ً الالطب عت مق م 

  طالب: إيه قرأنها يا شيخ.
 ارهت؟

 طالب: اللي أذكر أنها قرئت.
 ال  ال.
 طيب نقرأها يا شيخ؟طالب: 

 هقم.
  .وصلى هللا وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-قال 
ولو أحدث مقيمًا ثم مسح مقيمًا ثم سافر أتمم علمى مسمح مقميم ثمم خلم ، وهمي " :قال الخرقي :المسألة التاسعة
ي الحضر ثم وبها قال الشافعي ألنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر، فإذا تلبس بها ف ،الرواية الصحيحة

والثانية يمسح مسح مسافر، وبها قال أبو حنيفة، اختارها أبو بكمر وأسمتاذ  ب حكم الحضر كالصالة، سافر غل  
السفر موجمود مم  بقمال الممدة فجماي أن يمسمح مسمح مسمافر  الخالل، وقال الخالل: رج  أحمد عن األولى ألن

 كما لو أنشأ المسح في السفر.
الأأ  اع أ خ   أأ  أا القحأأرخ بعلحأعق ً  بعلمأرق؟  مأن لأر د  أأب  ال ع أ خ ًهأه لأ  ًحأأرم  أب  المسأةلا يم أن ارجع هأع  

  يأه -احلا  " ق شهر رملعن ً  ى القمرخ  عم ا لأ رملعن   ا سقسحر  مرسه لأ رملأعن  حجأا مأ  الهحأأ 
لمسأأت  مسأأت ؟ ً  سقسحأأر بع سبأأعر الحأأعق  حأأعق ابحأأرام شأأقبعهيا  ليسأأت رملأأعهيا    هأأع احسأأ ً ا-الصأأاخ   السأأام

م يمأأًع ثأأم سأأعلر بع سبأأعر ًن ًكثأأر المأأ خ لأأأ السأأار   مثأأا  أأبا لأأ   حأأر سكحلأأرخ ابحأأرام احأأا ال اأأت  ل أأ  ثأأم  "أأا 
 ال ات م  ح ايا ال راءخ  ً   حر سكحلرخ ابحرام لأ ر"ر ال ات  ثم "رج ال ات لها القحرخ بعلحعق ً  بعلمرق؟

 طالب:......



))مأن ً ر  ر قأا مأن صأاخ الصأبت احأا ًن  اأ  جأعء لأأ الحأ لم الصأحيتل  هقم انكثر     ًن القحأرخ بعلحأعق 
 سط   الشأما ل أ  ً ر  الصأبت   مأن ً ر  ر قأا مأن صأاخ القصأر احأا ًن س أرح الشأما ل أ  ً ر  القصأر  
ً ا الق م ي  ل نل  أ ً اء لهبا الح لم الصحيت   ل   عن لعلأح  ن  عن ًكثر الصاخ لأ "عرج ال ات اال ًن   ا 

بع خ  ج هع "عرج ال ات  ح"أا  مأع ابا  حأر احلأا  "أ ق ال اأت   الصأاخ   هأع  اقأت لأأ ال اأت لأ ن الصأاخ الق
حلههٍب سهق   ً  ال سهق  ؟ ال سهق    ابًا القحرخ بعلحعق ال بعلمرق        با ل  ًحأرم لأأ ر"أر لحمأا مأن شأقبعن ثأم 

عن  ح"ا  مأع لأ  ًحأرم بأعلقمرخ لأأ ر"أر لحمأا مأن ً ى القمرخ لأ رملعن ل هه حلههٍب ال ي  ن مقسمرًا لأ رمل
رملأعن  ً  ا أأع لل أأا القلأ   ً  لأأأ لأأ م القلأ  ً  بقأأ   ل هأأه حلههأٍب لأأأ رملأأعن   مأرخ رملأأعهيا   ال ي أأ ن مسمسقأأًع 
ً سمأأ  ع ال"راأأأ  أأأ الراجحأأا   لأأ   أأعن ًكثأأر  حهأأع   ال يح أأم   يأأه بأأعلسمس   ال ل زمأأه  م بسأأححهع  لعلرا يأأا السأأأ 

 أ السار؛ نن القحرخ بعلحعق ال بعلمرق. المست ل
 اًرت ب يا الاصا؟

 نقرأ يا شيخ؟طالب: 
 سالا ااًر.

  .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-قال 

ذا مسح.  ...وا 
 دنا.سقط عن هناك؛ ألن عندنا خطأ فانأ سأقرأ من المغني طالب: يا شيخ ترى 

 طلح.
ذا مسمح مسمافر يومم ذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم علمى مسمح مقميم وخلم ، وا  ليلمة و  اً وا 

 فصاعدًا ثم أقام أو قدم خل ....
 ا    ا   يع شلخ.

 طالب: أعيد يا شيخ؟
  .ايه ا  

  طالب: ألن عندنا سقط في الطبعة.
ذا مسح مسافر يو " :اللي عندنا في الطبعة عندنا في الطبعمة  دًا ثم أقام أو قدم خل ، هذا الذيمًا وليلة فصاعوا 

 .معنا التي
   ه ي ًهعل ً  ا م ًسم     مست م يم ثم "  .

ذا مسمح مسمافر أقمل ممن يموم وليلمة ثمم أقمام أو قمدم أتمم علمى مسمح مقميم  في المغني يا شيخ: طالب: والذي وا 
ذا مسح مسافر يومًا وليلة فصاعدًا ثم أ  قام أو قدم خل .وخل ، وا 

  با؟  ه  م 
 :......الطالب

 هس"ا الشرح. 



 معهم شرح اليركشي.  لكن اإلخوان الذينطالب: 
 الزر شأ م ج  ؟ مثا الم هأ؟ 

با مست مسعلرًا يقهأ حعق   هه مسعلرًا ل مًع  لل ا لصع  ًا ثم ًاعم ً  ا م مع لأأ ًسأم   أ  مسأت م أيم ثأم   ه هعل  ا 
 "    ًهت  ه  ؟

 ؟يا شيخ سمطالب: 
 ًسم     مست م يم ثم "  .

 طالب: المغني؟ 
 ايه.

ذا مسح مسافر طالب:  أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتمم علمى  -فاعل اعلى الحال يا شيخ ألنه أليست-وا 
ذا مسح مسافر يومًا وليلة فصاعدًا ثم أقام أو قدم خل .  مسح مقيم وخل . وا 

نهه ابا  عن ل م  لل ا لمن بعح ً ل  ابا  عن ًاا       ا حأعق المسأةلا   ه هع مسةلا  اح خ   مع مسةلسعن؛ هقم
با مسأت مسأعلرًا  ن  أعن السصأحيت ال حأ  مهأه  ي أ ق لأأ السق لأل  بأعرخ المأسنل  ا   الحا مع سحسعج ال   أا  أبا   ا 

 ل مًع  لل ا لصع  ًا ثم ًاعم ً  ا م ًسم     مست م يم ثم "     س   مهه المسن البي ل يه.
لمسةلا  الحا بع سبعر س  لح جعهح الحلر لأ المست   لأ الصاخ ًيلًع  يقهأ ل  ص   صاخ لأأ الحلأر ا

ثم سحلن له بطاههع  ً هه ل زمه ً  لعسسه ً  هسلهع لب ر ع لأ السار يص لهع صاخ م يم    با ل   عهت لأأ السأار 
 مقر     ب  جع خ المب ح. بق  ؟لب ر ع لأ الحلر يص لهع صاخ م يم س  لبًع لجعهح الحلر    با 

وال يمسمح إال علمى خفمين أو مما يقموم مقامهمما ممن مقطموأ أو مما أشمبهه ممما يجماوي الكعبمين، وكمذلك طالب: 
، الجورب الصفيق الذي ال يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح، فمإذا خلم  النعمل انتقضمت الطهمارة

ذا كان في الخف خرق يبدو   المسح عليه...دم لم يجي منه بعض الق وا 
 ً  لم لجز ؟

 طالب: لم يجي  يا شيخ؟ عندي لم يجي.
 المقه  ال ل"س ر.

 ....ويمسح على ظاهر القدم طالب: لم يجي  المسح عليه،
   يه ً    لهمع؟ 

  طالب: عليه.
ال )) ال"أأر   أأ   أأا حأأعق  ان  أأعن ال"أأر لأأعلمرا  الجأأها  سأأ اء  أأعن لأأأ  احأأ  ً  لأأأ اثهأألن   مأأع لأأأ حأأ لمل

))لأأيا   أأ   الر ايأأا ان"أأرى لأأأ الصأأحيت ًيلأأًعل  ًحأأ  م لأأأ الثأأ ح ال احأأ  لأأيا   أأ   عس أأه مهأأه شأأأء   يصأأا
 المأأرا  بعلقأأعسل الجأأها  ليشأأما االثهأألن  لأأا ا"أأسا   هأأع  لأأم لجأأز  المسأأت   يأأه بع سبأأعر ًهأأه ال"أأر    عس يأأه  

 اللملر يق   ال  ال"ر البي س  م ب ر   هقم.
ن مسح أسفله دون أعال  لم يجي ، والرجل والمرأة في ذلك سوال.ويمسح على ظاهر   القدم وا 



الحم  هلل رح القعلملن   ص   هللا  س م  بعر    أ   حأ    رسأ له  هحلهأع محمأ     أ  رلأه  صأحبه ًجمقألن  ًمأع 
 بق ل 

 هقم؟ "وال يمسح إال على خفين"ل -رحمه هللا سقعل -لي  ق الم لر 
 :......الطالب

 اعما هقم.        اب
 :......الطالب

 . ثم ًاعم     اباعما ًيلعً 
 :......الطالب

االحسيأأعو  س  لأأح جعهأأح الحلأأر   أأبا مأأن بأأعح االحسيأأعو  بع سبأأعر ًهأأه ال ي أأ ق ًحأأ  حأأبطان الصأأاخ لأأأ  أأب  
 الص رخ  حلهمع ل   م هع بعل  ق اآل"ر  ج هع من ي  ق حبطاههع. 

  لر؟
 :......الطالب

ً ا الق م اعطبأا   ال  ه  م اع  خ مسةلا االحسيعو ل قبع خ   ال"ر ج من  ه خ ال اجح حي لن  ب  اع  خ  عما  ه  
 يقهأ ابا سر   انمر حلن مع لبطا الصاخ  بلن من يصححهع ُ ما بعل  ق المصحت يقهأ رجت. 

صأأأا لأأأأ نن ان "ال يمسمممح إال علمممى خفمممين أو مممما يقممموم مقامهمممما"الحصأأأر  هأأأع  "وال يمسمممح إال علمممى خفمممين"
 علمى خفمين، أو مما يقموم مقامهمما ممن مقطموأ" وال يمسمح إال"الهص ص ال"ر  الهص ص المرل  ا لأ ال"أر 

الم طأ د الأبي   ن ال"أر   يشأسر  الم طأ د مأ  ال"أر لأأ سأسر الماأر ن  بأةن ي أ ن ي طأأ الكقحألن  لأأعل"ر 
حهأبا  أشمبهه ممما يجماوي الكعبمين" "وممالسجع ز الكقحألن الأ  هصأر السأعق   اأ  لزيأ    يأه  حلهمأع الم طأ د   هأه 

ه شر من المحا المار ن ل هه لجح حلههٍب لس ه   ال لجم  حلن ي  ن سعسرًا ل محا المار ن   مع االشرو ًن 
"ومما أشمبهه ممما الح ق  المحأ ق ابًا ال يصأت المسأت   يأه  ابا اه شأر مهأه شأأء مأن الماأر ن  اأعق بقأ  بلأ ل 

ب أر سقريأر الكقحألن  هأع    أا ب أر  ليمأع س أ م لأأ لسأا الأرج لن؟ لأأ  تئمان"يجاوي الكعبمين وهمما العظممان النا
 لر ن ال ل ء.

  طالب: بلى، قال: "وهما العظمان الناتئان يا شيخ"
اعقل  لسا الرج لن ال  الكقحلن   مع القممعن الهعسهعن  لكن  ا ي اأ ًن ي أعقل  مأع القممأعن الهعسهأعن ً  ال حأ  

ابا اعقل ال  الكقحلن الكقح ال ح  ًن ي  ن هعسهًع مع يحسعج بةن يقأر  بةهأه هأعسأل؛ نن  ًن ي  قل لأ جعهحأ ال  م؟
المأأع خ سأأ ق   أأ  بلأأ   مهأأه الكقبأأا لحر ز أأع   مههأأع سكقأأأح ثأأ ي المأأرًخ لحأأر ز   هس هأأه  مأأع يحسأأعج الأأ  ًن ي أأأ قل 

أ   ههمأأع هأأعسهلن  لكأأن  أأ  القممأأعن الهعسهأأعن  حأأا ال حأأ  ًن ي أأ قل   أأ  جأأعهحأ ال أأ م؛ نن الم"أأعلر مأأع ل"أأعلر لأأ
ال لعلراللأا حلهمأع ي  لأ ن لأأ الكقحألنل اههمأع القممأعن  ي  قل   أ  مهأر ال أ م  هحأن ه أ قل لأأ جأعهحأ ال أ م   ا 
الهعسهعن  مع ا"س ا ا  ن الم لر بشأأء  لكأن الاأرق لأأ اأ لهم   أ  مهأر ال أ م   هحأن ه أ قل   أ  جأعهحأ ال أ م  

ً ا ا  لسها   ه  الراللا.  بهبا ل"س ر سقرير الكقح  ه  
 .طالب:.....



  ع ؟
 .طالب:.....

مق   الشرا   ش   مهر ال  م ليه شأء هعسأل  البي اح ه ًهزق مهه   البي بقأ   ًهأزق مهأه  يقهأأ ًشأبه مأع ي أ ن 
بسهعم البقلر اال ًهه ص لر  لأ ال أ م  لأأ مهأر ال أ م    أ  لأأ بقأن الهأعا ًمهأر مأن بقأن    أ   أا حأعق 

كقحلن الأأأبي  أأأ  مق أأأ  الشأأأرا   ً مأأأع بعلهسأأأبا ن أأأا السأأأها لسقأأأرياهم ل كقحأأألنل ًههمأأأع القممأأأعن  أأأبا م صأأأ   م بأأأعل
 الهعسهعن لأ جعهحأ ال  م   بهبا لسلت المرا   هقم؟

 .طالب:.....
اعل ا لأأ المأسنل   مأع القممأعن الهعسهأعن؛ نهأه سأحل ًن ب ر مأع لأأ لسأا الأرج لن  لأا يحسأعج الأ  سكرار مأع  هأع  

ي  قل زيع خ للر م ج  خ لأ ميم  يقهأ لأ الهس"ا       ا حعق  ج   مع  هع    مجر  سصأريت بقن الهسخ 
ال سأحل سقرياهمأع لأأ لأر ن ال لأ ء  يمسأت   أ  ال"األن   ان لأا   أ  بلأ  مسكأعثرخ   بمع    مجر  س ليت   ا 

ً أأأ ى الم لأأأرخ للهأأأزد ال"اأأألن  ل أأأعق الهحأأأأ  ))  همأأأع لأأأ هأ ً " سهمأأأع ل -  يأأأه الصأأأاخ  السأأأام-حأأأا مسأأأ اسرخ  ل أأأ  
  .طع رسلن  

ممع ية"ب ح م ال"ر   يأ  ي ال أرن الأبي مأن ًج أه ل أبا ال"أر  لق أ   أبا  "أو ما يقوم مقامهما من مقطوأ"
مأأثًا  "أأرج مأأن الحهأأعء   أأ  مسأأسقجا  مسأأت   أأ  الطأألن الأأبي ي طأأأ ال أأ ملن   أأا ال أأرن الأأبي  عءً لأأ   أأعن حه أأ

"ممن ًج ه ل أبا ال"أر؟ ً  مأع ي أ م م عمهمأع لأعلطلن ال ي أ م م أعم ال"األن ل  يه  با الطلن    ال رن البي من 
  رلهع ًن  با "ر اال ًهه ًهزق من ال"أر المقسأع   ي طأ  مأع   أ  السأعق مهأه  الأ  ًن ي طأأ الكقحألن   مقطوأ"

  ن  ال"ر البي يمست   يه ال ح  ًن ي  ن سعسرًا ل محأا الماأر ن  لأا ي أ ن اصألراً  وكذلك الجورب الصفيق"ث
الكقح   ال ي  ن شاعلًع يصر المحا المار ن   ال ي  ن ليه "ر ق؛ نن مع مهر من ال  م لجأح لسأ ه   مأن 
ً ا الق م من لرى ج از المست     ال"ر الم"رق؛ نن "اع  الصحعبا لأأ ال علأح ال سسأ م مأن  أب  ال"أر ق  

مأن م لأ  ال"أرز  ال لسسأعمح ا لأأ  أبا     أ    الث أح يسألرًا جأ ًا ن م"راأًع لبأعل  ن  البلن يشأسرط ن ًن ال ي أ  
 أأا حأأعق انصأأا ال سأأا   مأأع مهأأر مأأن ال أأ م لجأأح لسأأ ه   ال لجمأأ  حأألن ال سأأا  المسأأت  حأألن الحأأ ق  المحأأ ق  
 حلههٍب لا لج ز المست     ال"ر الم"رق   مث ه الج رح  يشأسرط ن ًيلأًع ًن ي أ ن ممأع لثحأت حهاسأه  ال"أر 

اشأسريت م أعا  ع م عسأ   احأ  ً ربقأ ن ؟ مقهع  لأ  ربطهأع  بححأا صأعر ال"أر  اسأقلثحت حهاسه   لر لثحت حهاسه
مأع سمسأت؟ مأع لثحأت حهاسأه  هقأم؟  ي أزم   أ   أب  السأقا  ً "مسلن ان مشلت به طأعح  ثأم ربطسأه بححأا  سمسأت 

  ًن الزاه خ ًن لأرى مهأه القلأ  الماأر ن لسأ ه   ال يشأل هز أه  ابا  أعن ال لثحأت حهاسأه ال يشأل هز أه   ال شأ
المشأأ ا ماحمأأا لأأأ  أأبا  لكأأن  أأا مقهأأ   أأبا ًههأأع لأأ  اشأأسريهع هاأأا الم أأعا    أأعن ممأأع لأأرب  بححأأا نن بقأأن 
ال"اع  سرب  بحبعق  ا ه  قل ان  با ال"ر اهمع ثحت بعلححا؟     لأ انصا لثحت حهاسه ح  ن ححا  لكهأه لأ  

جأ ًا   أ  الابأا  بحلأم  اعن الم أعا  حلأر سر  ح  ن رب  ا  له شر المحا المار ن مهه  الص رخ ان ل  ابا  
ل  مش  س   لربطه بححا  ا هعل  با ال يص ت؛ نن مثا  أبا لأرى مهأه ال أ م  يقهأأ مأن  األ الهمأر ًرى مأع لأأ 

  اشأأسريت اثهأألن ً ربقأألن ممأأع لأأرب  بححأأا  مأأن الهأأ د الأأبي ليأأه   لكأأن الصأأ رخ الثعهيأأا م عسأأ  اثهأأعن ً ربقأأ ن  ا" أأه
لكن ل  لأم لأرب  بعلححأا احسمأعق ًن له شأر مهأر ال أ م  لأ ن  أعن ال له شأر مقأه مهأر  حبعق     لثحت حهاسه 



ن  عن له شر ليمه  من  ب  الحلثيا  يشسرو لأ ال"أر الأبي يمسأت   يأه ًن  ال  م لعلم ص   مع ي طأ ال  م   ا 
هأر بعلأ بع   ً  ممأع ي  ن مبعحًع لا ي  ن م صأ بًع   ال ي أ ن مأن مأع خ محرمأا  مأن الحريأر مأثًا  ً  ممأع ال يط

 مه  من اسسقمعله  مسةلا ال بع  السأ س أ مت   سأرجت لهأع ليمأع س أ م ًن ًيمأع ا أعح  بأر ل أ  طهأر  ًيأًع  أعن مأةك ال
   المأأب ح   أأ  ًهأأه ال المسأأةلا س أأ مت   ايمأأع ا أأعح  بأأر ل أأ  طهأأر    أأب  ال لأأرق  عهجسأأ اللأأر مأأةك ق طأأع ر ً  

ما لأأأ اليعبسأأعت   ن المعهقأأعت   المسأأةلا للهأأع ثمعهيأأا ًاأأ اق ن أأا يطهأأر  اهمأأع يطهأأر مأأع ر    ن بعطهأأه   يسأأسق
الق م  س  مت  لكن مع ههأ  ن اس"عب   ج    السبعد يطهر لأأ الأ بع   لكهأه يحأرم اسأسقمعله ل ههأأ  لأ  اسأسقم ه 
لأ "ر  ج   سب  اسسقم ه لأ "ر   ا  ههأ  ن اسأسقمعله  أا ه أ قل ان الجهأا مها أا؟  أبا "أر يحسأعج اليأه 

يصقح هز ه   يثحت....  ال لرى ممع لجح لس ه شأء   الحعجأا اليأه  ا يأا  ليصأت المسأت   يأه بع سبأعر ًهأه   
طهر بعل بع      هه يحرم اسسقمعله المسةلا مها ا  يقهأ يصت ً  لجزئ المست   يه م  السح لا  ً  ه أ قل مأن 

ه ًن لسأر"ص؟ يقهأأ مثأا مأع الأا لأأ انصا مع لجزئ المست   يه نن  ب  ر"صأا  مرسكأح المحأرم ال لجأ ز لأ
المسعلر القعصأ بسار   با ال لسر"ص   ال يقعن لأ سار المقصيا     سح لل   له الأبي مأن ًج أه سأعلر  حأا 

 يسأس ي ليأه... ل ل  لأ طري ه المق اعت  لا لجم   ال ي صر   ال يمست ًكثر من لأ م  لل أا  اللأ م  ال ل أا  أبا
بي مه  من اسسقمعله مثا الم ص ح  الحرير  ج    السبعد  للر ع ممأع ههأأ  أن ان  عن ال"ر من  با اله د ال

  اس"أأعب   القعصأأأ ال يقأأعن   أأ  مقصأألسه بأأعلسر"ص   مأأب ح ًحأأأ حهياأأا مقأأر   ًهأأه لسأأر"ص  القعصأأأ بسأأار 
ليه ملا شألخ ابسأام احأن سيميأا    سأب  لأ با اس"أب ج أ -رحمأه هللا- القحرخ بعلسار بعل صر الم ثر     م ج     ا 

للأأر صأأحيحا؟ ً  ه أأ قل الجهأأا مها أأا؟  ً ثأأم بقأأ  بلأأ  مسأأت   يأأه  صأأ    صأأاسه صأأحيحا  عم صأأ ب عً  "اأأ
 ال لأأ ء  زيمأأا للأأر مأأع ر؟ ابا  رلهأأع ًن المسأأت يقهأأأ سأأحل لهأأع ًهأأه لأأ  س لأأة بمأأعء م صأأ ح  يقهأأأ ً مأأع ر 

  يسأأأسقم ه ل طأأأحخ  يقهأأأأ  لأأأيا حر"صأأأا   المأأأعء الأأأبي يسأأأراه اأأأ  يسأأأسقم ه ل  لأأأ ء   اأأأ  يسأأأسقم ه ل شأأأرح   اأأأ
اسأسقمعالسه مسقأ  خ  لأيا ح"أعص حهأب  القبأع خ  له أ قل ان الجهأا  احأ خ حأا الجهأا مها أا  ابا ا هأع بلأ  لأأ المأأعء 
الأبي  أأ  ًصأأا   زيمأأا ال ه أأ ق  أأبا لأأأ المسأت  بع سبأأعر ًن المسأأت ر"صأأا   القعصأأأ ال لسأأر"ص   أأ  طري أأا 

 الجمه ر  هقم؟
 .طالب:.....

 ايه.
 ...:...الطالب

ا هعل الق ا مقر لا  ً اًل   هه ال لثحت حهاسه     ن المحا المار ن لرى  ً يلأًع ال يشأل هز أه  ابا اهساأت  أب  
 الق ا معبا ه  ق؟ هرج  ال  المست. 

 .طالب:.....
حهاسأه مأع يشأل هز أه  اآلن ًهأت  ه  م   ا هقم بع سبعر ًن المش ا لأ هز ه مازما ل ثح ت  هقم  البي ال لثحت 

 حسعج ال  ًن سهزد    لهزد هاسه   المست اهمع    لمش ا الهزد  هقم؟ع سم
 : ما يقال: إن هذ  الحبال التي م  الخف هي من نفس الخف ما تشترى إال معه....؟الطالب



حأأ  ن حبأأعق  لكأأن ًهأأت  ال ال  أأب  مسأأةلا ثعهيأأا  السرلأأهع مسأأةلا... ال"أأر  أأبا حأأ  ن حبأأعق مأأن انصأأا   يثحأأت
با همرت لأ الرجا ًرلسهع   اشسريت "مسلن  ابا مشلت طعر من م عس  ًربق ن  ححأا  ربطأسهن  ب ًسلأتا ام    ا 

  با محا البحم. 
 .طالب:.....

  لر؟
 :......الطالب

 ي  قل الق ا مجسمقا  اح خ ال سسس ا بعلمه . 
 .طالب:.....

  لر؟
 :......الطالب

 ا؟ حهب معبا ساقالب     ا  ً هت ل  همرت لأ رج   شاسهع  
 .طالب:.....

 بق  الرب  ايه. 
 .طالب:.....

 ًهت سربطه من ل ق؟ 
 .طالب:.....

 ال الماسرن سربطه م  ال  م. 
 .طالب:.....

 ابا رب  شل هز ه.  مقر   ًههابا رب   لط  المار ن شل هز ه  
 .طالب:.....

  لر؟ 
 .طالب:.....

   ابا مشلت. مهر ال  م   با لرب  من  هع بحلم ال يس  احسمعق لرب  م 
 .طالب:.....

الم ص   ًن الق ا السأ لأب ر ع الا هأعء مجسمقأا ال ل "أب حهأع مهاأر خ  "أب الق أا مجسمقأا اآلن   أم ي  لأ نل ال حأ  
لأرى ابا  أعن  اسأ  سأقا ًن ًن ي  ن ممع لثحت حهاسه  انمأر الثأعهأل ًن ال لأرى مهأه المحأا الماأر ن  احسمأعق 

ال؟      أا حأعق ابا  ً لرى المحا المار ن  صت اسه بحلم ي   ابا مشلت  لثحت حهحلها  الحا  ابا  عن ال
 ا أأ ل مسأت  مأع لأأ  جأه ل مسأت  اآلن مسأت الأًرا بعللأ   مسأت ال"أر بعللأ   لأ  جأأء  لأااجسمقت  أب  الق أا 

مأأأع لجأأأزئ؟ المسأأأت سح أأأل  لكأأأن لأأأ  السرلأأأهع ًن  ً ح"راأأأا مح  لأأأا  مسأأأت حهأأأع ًرسأأأه  ً  مسأأأت حهأأأع "اأأأه  لجأأأزئ 
مأأع لأأأ اشأأ عق؟ مأأع لأأأ اشأأ عق بع سبأأعر ًن الا هأأعء ي  لأأ نل سبأأعح  ً ص اسأأسقعن بةحأأ   مسأأت لأأأ اشأأ عق الشأأ"

ً لعهه  لكن ابا جعء ح"راا ال بةصعبقه   مست ًرسه  ً  مست ال"ر  انحع لأم السأأ  صأات  مق هسه  سهشلر 



ً  حر  لهأا المسأت بعللأ لن الأ     هع س  قل اهه مست ًرسه حل يه  ًاحا حهمع -  يه الصاخ  السام- ل ء الهحأ 
هأزق لأ الح م ً  ًههع  أأ انصأا؟   أبا  أ  ال علأح  ًهأت السأرن ًهأ  سس لأة مأثًا ً هأت س سأا لأ ي  شأمعل  

 لأأم ً مأأع ي اأأأ؟ هحأأن ههمأأر الأأ  ال عيأأا  أأا سح  أأت  ً مسأأحت بشأأمعل  ي اأأأ   ت لأأأ الم سأأ ا  سح أأا  ثأأم جهأأ
 ؟ ل  ج ا سحت المطر مثًا... سح لس

 ...طالب:...
ال  ال  سحأأت المطأأر مأأن السأأمعء   رلأأ  ًرسأأه الأأ  السأأمعء اأأعقل  هللا ًهأأع لسأأ ت  جهأأأ اآلن  ثأأم بقأأ  بلأأ   لأأ  
ل يأه الأ  ًن احس أت  جأأرى   لهأع المأعء ل أأ خ المطأر  ثأم بقأأ  بلأ  ًرسأه مأأع يحسأعج الأ  سقأأح   أرن رج يأه ل سأألا 

لأح  يقهأأ  أا ال سأا الشأر أ مأن م سلأع   اه س ت  ا ه  قل  با لسا شر أ ً  ل  ي؟ م   جأ   الهيأا  السرس
 لقا الم  ر ً  ال؟ 

 .طالب:.....
ً  ج ا سحت السمعء سحت المطر   مه المعء   م ح هه  ل ا ي أعقل لسأ ه المطأر  لسأ ه القأرق  لكأن  أا ي أعق 

  با شر ًع؟ 
 أنه لو انغمس في المال ثم خرج مرتبًا صحت طهارته.  -يا شيخ-طالب: لكن الفقهال ذكروا 

 كهه اه ما. ل
 .طالب:.....

  با لسا ل  ي مع ليه اش عق  يقهأ لس ه القرق  لس ه المطر مع ليه اش عق. 
 وهنا فعل من المكلف وهو الصمود في المطر. شيخ هناك فعل من المكلف االنغماسعفوًا يا طالب: 

ه   ايأه  اأ   طلأح مأن يقهأ مثا مع هص ا   يه لأ مسةلا السيمم  ل  صأم  الأ  الأريت   صأا السأراح الأ   جهأ
مثا مع س سا الرجا   مع ل  لسا الًرا   المط أ ح المسأت  هقأم  أ  سقأ ي  لسا ال"ر  مع مست لس ه لسا

 با ش    عل سا لأ الرابقا  ال"عمسا  هقم؟ 
 .طالب:.....

ه  ا ه  قل ان  با    المط  ح  زيع خ؟ ً  ه  قل    "ر ج  ن المط  ح؟  با ش"ص لسا ًرسه   لسا "اي
   ا ه  قل ان  با المط  ح  زيع خ  لأعلمط  ح مسأ   ل ط أح   الزيأع خ يحعسأح   لهأع    أا لمثأا  أبا ًن لسا

لهأ رج لأأ ال أأ ر الزاهأ    أأ  ال اجأح  المسأةلا اع أأ خ  هأ  م  ال أأ ر الزاهأ    أ  ال اجأأح  ان  أعن مسملأأزًا حهاسأه لأأه 
ن  أأعن للأأر مسملأأز حهاسأأه لأأه ح أأم  لأأ  ًن ش"صأأًع مسأأت  ثأأم لسأأ همع اهسهأأ  ابشأأ عق  لكأأن  عشأأر ي عمْسأأحح أأم   ا 

ً ا ا لأ انم ر المسق يأا يقهأأ لق م    لس همع  مع مست  انصا المست    ب  الزيع خ للر مسملزخ  لهع ح م  ه  
ً أا الق أم مأع للهأع اشأ عق  حأا لثأعح  اُل"ِرج ا ر  ًكثر ممع ً جح هللا   يه لأ انم ر الهعلقا ممع لها  زيع سهع  هأ  

 مأن ً"أرج  لهأعرًا  أن  شأرين  ال اجأح   يأه هصأر  لهأعر  ً"أرج  -مأن مثأعق الر لأا-  يقهأأ  مأن ً"أب   لهع
 .ا  لأ الز عخ  شرين  لهعر  عما ا لهعر 

 هو أخرج صاعين في الفطر يا شيخ.طالب: 



لأأ  -رحمأه هللا-ً  ً"رج صع لن  ً  ً"رج ًكثر  ً  ببت لأ الق ي أا ح هأا  ً  مأع ًشأبه بلأ    يأةسأ اأ ق معلأ  
السلحيا ًلهمع ًللا يلحأ ب بش ً  حح ها ً  ب رخ؟ يقهأ  ا الزيع خ     ال أ ر المط أ ح شأر ًع لثأعح   لهأع؟ 
معل  ي  قل الكبش ًللأا   للأر  ي  لأ نل ال مأع  ام ًهاأ  ل ا أراء  الق أا مق  لأا الح هأا ًللأا  لكأن الأبي مقهأع ال 

 ....  با لسق ى هاقه لا ل"ربج     مثا
 .طالب:.....

 ايه لكهه ا ر زاه      ال  ر ال اجح  يقهأ ل  لسا ال جه سب  مرات. 
 .طالب:.....

  لأأ    يصأألر لأأيا   يأأه ًمرهأأع لهأأ  ر    ))مأأن  مأأاً  ثأأر مأأن مثأأا  أأبا  ي أأ قل ايأأه   أأ  اع أأ خ الشأألخ محمأأ  يُ 
 . -م  يه الصاخ  السا-  الشلخ من ًكثر من لسمس  حهبا الح لم   ليا   يه ًمر الهحأ بعطا
"فمإن كمان يقهأأ ال حأ  ًن لثحأت  أعل"ر  "وكذلك الجمورب الصمفيق المذي ال يسمقط إذا مشمى"ل -رحمه هللا-ي  ق 

  أ  الهقأا؟  أا  ً الهقأا؟ يقهأأ يمسأت   أ  الجأ رح  ً اللأملر يقأ     أ  الجأ رح  يثبت بالنعل مسح عليه"
نن الحأأ لم  هأأه؟  -هأأأ   أأ  الجأأ رحيق-ه أأ قل يقأأ     أأ  الهقأأا بع سبأأعر  ًاأأرح مأأب  ر؟ ً  ه أأ قل مسأأت   يأأه 

با ا هعل اللملر يق       الج رح  ر    لهع مع  ر  لأ ال"ر البي ال لثحت حهاسه  ال لثحت اال بعلش .    ا 
"وكممذلك الجممورب الصممفيق الممذي ال يسممقط إذا مشممى فيممه، فممإن كممان يثبممت بالنعممل مسممح عليممه، فممإذا خلمم  النعممل 

 .انتقضت الطهارة"
 كلمة عليه ليست في نسخة المغني. ليكطالب: أحسن هللا إ

 ؟ ال ح  من   يه.معبامست     
 توحي برجوعها إلى الجورب، الكالم على الجورب ال على النعل.يعني  كلمة مسح بدون عليه لكنطالب: 

 يقهأ مهه  ال ح  من  با. [  س رخ الم مه ن 33)] }َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبوَن{   ال ح  
كلمة مسمح، وكالممه عمن الجمورب، يعنمي تموحي بأنهما راجعمة إلمى الجمورب، يعنمي مما يلتمبس  لكن عفواً طالب: 

 األمر برجوعها للنعل.
با ا هأعل ان المسأت   أ  الجأ رح الأبي لثحأت  ابًا لمعبا   ل اهس عن الطهعرخ ح"   الهقا؟ نن الج رح ال لثحت   ا 

  هأأأ  م ًن مأأأن لأأأبا "اأأأًع   أأأ  "أأأر لأأأعلح م  بعلهقأأأا ا سحرهأأأع الجأأأ رح  أأأعل"ر انسأأأاا  الهقأأأا  أأأعل"ر ان  أأأ  
ل ا اعهأ  اآلن  ه هع ًكثر ال"اع    ن الكقح  ال"اع  المسسقم ا   ن الكقح  لها  ب  "اع  ً  هقعق؟ هقأعق  
الأأبي ال يسأأسر الكقحأألن هقأأا  لهأأا لجأأ ز لأأه لأأأ  أأب  الصأأ رخ ًن يمسأأت   أأ  ال"أأر السأأأ سحسهأأع الجأأ رح الأأبي 

"الجممورب الصممفيق الممذي ال يسممقط إذا مشممى فيممه، فممإن ن هطحأأل   يأأه  امأأه  هأأع ي طأأأ الكقحأألن ً  ال لجأأ ز؟ ن
هحأن هريأ  ًن ههمأر المسأةلا السأأ ب ر أع الم لأر  كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خل  النعل انتقضت الطهارة"

ن  أأعن بأأعلج ربلن    لهمأأع ال"اأأع  السأأأ   ن الكقحأألن  يقهأأأ ان  أأعن مسأأحه   أأ  الهق أألن سق أأل الح أأم حهمأأع    ا 
مسحه     الج ربلن سق ل الح م حهمأع   هأ هع جأ ارح سثحأت  اآلن الجأ ارح م جأ  خ سثحأت     لهأع ال"اأع  السأأ 

  ابا " أ  ال"أر اهس لأت ا احأ  الكقحألن مأ  الجأ رح  ا سبعر مأع شألهع  ن الكقحلن  لأ ن مسأت   أ  ال"األن   ن 



ن " أأ  ال"أأر ًثهأأعء ال لأأ ء  مسأأت   أأ  الجأأ رح سق  أأل الح أأم بأأعلج رح   حلههأأٍب ال لأأ ثر " أأ  ال"أأر الطهأأعرخ   ا 
 ال صلر  هقم؟
 .طالب:.....

"فمإن كمان  با الكام الم ج    هأ هع    امه  بالهس ن     ال جهلن  س اء مست     الج رح ً      الهقا  
 أ    أ  االحسمأعللن ان  أعن المسأت   أ  ال"أر   يثبت بالنعل مسمح عليمه، فمإن خلم  النعمل انتقضمت الطهمارة"

ن  أأأعن المسأأأت   أأأ  الهقأأأا مأأأ  الجأأأ رح  الجأأأ رح اهس لأأأت الطهأأأعرخ ح" أأأ  الهقأأأا لمأأأعبا؟ نهأأأه ال لثحأأأت حهاسأأأه   ا 
 مجسمقلن اهس لت ل"   الهقا البي مست   يه  هقم؟

 .طالب:.....
  لر؟

 .طالب:.....
ن  "عصأأًع مقأأ   ال مأأع لأأه ح أأم الشأأقر  اهسهلهأأع مأأن مسأأةلا ح أأم الشأأقر  لرلهأأع مههأأع  عمأأًع  "عصأأًع  يقهأأأ ل "أأ ا

كمذلك الجمورب اهسهلهع من مسةلا...  ال يعا     الشقر ايعا لرد     ًصأا  ال يأةسأ اال مأ  االسأس اء  ي أ قل ث
 ا هأعل اللأملر يحسمأا ًن يقأ     أ   الصفيق الذي ال يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبمت بالنعمل مسمح عليمه"

الهقا البي ال ي طأأ الكقأح لأ با " أ   أبا الهقأا بط أت الج رح  يحسما ًن يق       الهقا   س اء مست     
ن مسأأت   أأ  الجأأ رح الأأبي ال لثحأأت حهاسأأه اال بعلهقأأا  أأبل  اهس لأأت الطهأأعرخ    الطهأأعرخ   اهس لأأت الطهأأعرخ   ا 

لق أأ  الأأ جهلن مهس لأأا   اللأأملر يصأأ ت ًن يقأأ     لهمأأع  لكأأن ابا صأأ ت لأأأ مثأأا  أأب  الصأأ رخ  أأا ه أأ قل اهأأه 
ن  ا مأأع اسأأمه زيأأ   لأأةر ت االثهأألن لس أأ قل يأأع زيأأ   س صأأ  حزيأأ  االثهأألن  ًمعمأأ  اثهأأعهمأأع  م صأأ   ًهأأه يقأأ   الل

مأع يصأت؟ اآلن  ً ً هت سري  اثهلن؟ يصأت  امع يصت؟ سهع ي مار  ً   يصت  ربيا ليةس ن  ي ساسعن  ثم سشلر لهم 
انمأرين   لأر يم أن حم أه  ليه اش عق؟ نهأه يم أن حم أه   أ  ً ليال  ًجريهع اللملر     االثهلن ليه اش عق 

با ا هأعل ان      انمرين؟ ابا "   الهقا  ا هع بعلمست     الج رح   أ  ال لثحأت حهاسأه اهسهأ   شأرطه س" أر   ا 
المست     الهقا له  م  الج رح لأ ح م ال"ر السعسر  ل با مست   أ  الهقأا ل هأه حلههأٍب " أ  الممسأ ح   يأه 

للأر م صأ  ؟ يقهأأ  أب   ً يق       ًمرين  ا ي  ن  با م ص   المسك م  لسهسهأ الطهعرخ   حلههٍب لملر  اح 
اريبا من مسةلا اسسقمعق ال اظ ال اح  لأ ح ي سه  مجعز   الجمه ر      أ م الجأ از  الشأعلقيا لجلز هأه   الأت 

 ً عق اأأعهم ح الأأت؟ يحسأأعج الأأ  ا أأع خ؟ ً اًلل احسمأأعق  أأ   اللأأملر ال احأأ  الأأ  انمأأرين لأأأ مسأأةلسهع احسمأأ ً  لأأيا
  يقهأأأأ  أأأ      أأأ  الهقأأأا بع سبأأأعر  اناأأأرح   أأأبا  أأأ  انصأأأا    أأأ      أأأ  الجأأأ رح االحسمأأأعق اأأأعهم أأأعهم؟ ب لأأأيا

بع سبأأعر ًن الحأأ لم  هأأه  للأأملر  احأأ  يقأأ     أأ  ًمأأرين  مثأأا اسأأسقمعق ال اأأظ ال احأأ  لأأأ ح ي سأأه  مجأأعز   مأأن 
 لح لمل    اسسقمعق ال اظ ال اح ؟ "  هع لأ مصط ت ا يقطلهع مثعال

 ثاب "علات لامًع  مقه  ربمعث 
يقهأ المسس"رجعت ا  س"علر انص ق لأ انلاعظ  ثلرًا   لأ المقعهأ ا يًا   الهعمم اسسقما ربمع ل اأظ  المقهأ ؛ 
نن ربمع سسسقما  ثلرًا لأأ م"علاأا انلاأعظ   اسأسقم هع ا أيًا لأأ م"علاأا المقأعهأ   انصأا لأأ ربمأع ًههأع ل س  لأا  

َبَممما َيممَودُّ الَّممِذيَن َكَفممُروْا َلممْو َكمماُنوْا ُمْسممِلِميَن{  يأأرا  حهأأع السكثلأأر اأأ  سأأر   لهأأبا اسأأسقما ربمأأع لأأأ  [  سأأ رخ الحجأأر2)] }رُّ



مقهللهأأع انصأأ أ  الار أأأ  الح ي أأأ   أأ  اصأأطاحهم  المجأأعزي    أأ  مأأن الشأأعلقيا مأأع  هأأ   مشأأ  ا  لكأأن  أأا 
 أأا مأأرا  الم لأأر  هأأ هع مثأأا مأأرا  الحأأعلظ القرااأأأ لأأأ ًلالسأأه؟ يسأأ   ل لأأر م ًن يسأأسقم  ا مثأأا  أأبا االصأأطاح؟   

لأأيا  ًحأأ ًا  لأأ با " أأ  الهقأأا اه لأأت الطهأأعرخ  ا هأأعل اهأأه ابا لأأبا ال"أأر ال صأألر الأأبي  أأ  لأأأ االصأأطاح هقأأا
ح"أأر  ً كثأأر ال"اأأع  الم جأأ  خ اآلن هقأأعق؛ نههأأع   ن الكقأأح  لأأ با مسأأت   لهأأع مأأ  الجأأ رح  لأأ ن " أأ  ال"أأر 

ن " أأ  ال"أأر احأأا المسأأت   مسأأت   أأ  الجأأ رح سق أأل الح أأم بأأعلج رح   ال لأأ ثر حلههأأٍب " أأ  اهسهأأت الطهأأ عرخ   ا 
 ال"ر  هقم؟

 :......الطالب
    انارح      ا حعق.

 :......الطالب
 ال    اعقل ل ن  عن لثحت بعلهقا   ب  مسةلا الثح ت.

 :......الطالب
ً ع  أع احعلأا   أ  مأع الاأرق حألن الجأ رح  ال"أر ابا  أعن  أبا ال لثحأت  مأعس أ م    ل  لأم سكأن م صأ  خ  هأ   لمأع 

 لرق. ال  با ال لثحت؟ 
 :......الطالب

ً ا الق م بمثا مقعم ا  ام الشعرد؟    با الكام مع البي ل ي  ؟ مسةلا السةسيا  السةكل     ا هسقعما م  ًلاعظ 
 :......الطالب

م   أأام الشأأعرد  لأأ با ًلسأأ  القأأعلم ب أأ للن مسقعرلأألن لسأأ ى ي  لأأ نل ان  أأام ًهمأأسه   هأأع مأأن مسأأةلا..  الم  أأ  ن 
 حما "عص      أعم   مط أل   أ  م لأ ... الأ  ر"أر ان ًم ن الجم  حلههمع  ل  ب لس جح  لس ى سحرم  ي  ل ن 

ً أأا    السأأعريخ لعلمسأأة"ر لهسأأخ المس أأ ملهأأ  المط أأ ح  ان لأأم يم أأن لأأ ن  أأر  ال لأأعلسرجيت  يقهأأأ يقأأعم  ن ًلاأأعظ   ا 
لأأأ ال ع أأ خ   ثأأا مقعم أأا الهصأأ ص    أأبا هصأأ ا   يأأه لأأأ  سأأحهم  يقهأأأ لأأأ م  مأأا ابهصأأع    "عسمسأأهالق أأم م

   لكأأن  أأا ه"عطأأح ال"راأأأ  هقعم أأه احأأن ما أأت لأأأ الاأأر د ًيلأأًع لأأأ م  مسأأه سك أأم   أأ   أأبا  الجعمقأأا لأأأ ر"أأر 
ً   ؟ اأظ لأأ ح ي سأه  مجأعز  مع يسسقما ال  ن ًن يسسقما اللملر لأ المقهللن  يق       انمرينهه يمل اه  ق

نهأه اأ   ؟ن انصأا ًن اللأملر يقأ     أ  ًاأرح مأب  رل اه  قل ان ال"راأ ال لرى مثا  با االسأسقمعق   ه أ ق
 ؟  يأهاللأملر الح لم  ن الج رح لمعبا ال يق   لأ المسةلا  لهع للر انصا  ابا  عن ًصال ج  مرجت لرجت 

ل جأ   مأع يمهأ  مأن  أ    الأ     مس أ م السها   ً  هع اللأملر   أ  احسجهع ال  مثا  با لأ هص ص من الكسعح
مأأع ا أأت  جأأ رح ل اأأه "أأر   ن الكقأأح  ان مسأأت   أأ  ع  صأأ رسهع القم يأأا مث مسأأة"ر    أأ   أأا حأأعق  أأبا ح مهأأ

ال"ر  الجأ رح ال ل" أ  ال"اأع  حسأ  لهأعم حهمأع  لأ ن " قهمأع اهسهأت الطهأعرخ  ان " قهمأع  اأت ال لأ ء  مسأت 
 ًن يص أ بعل"اع   ب  ً  ل" قهع سيعن.  له حلههبٍ   ق ل الح م بعلج رح    الج رح س

 .ال يؤيد رجوأ الضمير على الجورب أنه هو المقصود أصاًل...أ -عفا هللا عنك-لكن طالب: 
  الح لم الح لم  هه  الح لم  ن الج رح.



يعنمي أن الجمورب إذا لمم  :قمال المغني يا شميخ فمي شمرح الجملمة همذ وهذا الذي يوحي به كالم صاحب طالب: 
 المتبادر للذهن أنه يقصد الجورب.فيثبت بنفسه وثبت بلبس النعل أبيح المسح عليه، 

ن كان في الخف خرق يبدو منه بعمض القمدم لمم " يقهأ  با "حر  ن الج رح  الح لم  ههحس   ه هع يقهأ  وا 
 . م  لأ هس"ا )لم لجز المست   يه ل  با  ه هع   لأ بقن الهسخ "يجي  المسح عليهما

 لم يجي المسح عليه.  :وفي المغنيطالب: 
  .ميم  ه هع لأ الم عح ا  أ هس"ا الم هأالميم  أ الم هأ  ًمن الً من   )م      ا حعق  ب  هس"ا 

  لم يجي المسح عليه. كذلك يا شيخ وفي النسخة التي معناطالب: 
  هأ.ثلرًا  اسمع لا اسساع  من الم نهه اسساع  من الم هأ  

لأ با مهأر بقأن  ست   يه بعلشر و المس  مأا ابا  عن لأ ال"ر "رق انصا ًن ال  م س سا  ل با  ج  ال"ر م
با مهر البقن  سأسر الأبقنلجح   ن لجح لس ه   بقله  بل المار  ن مأع مهأر مهأه ل ا أا ه أ ق لس ه   ا 

ل مأع  ل ان الح م  احأ ً  ه  ق  ا  الا حهبا حهعء     ا طعء  ا شأء ح مه  ؟لجح لس ه   مع سسر مهه يمست
لعلم لر مش      انصا  ً ن انصا ال سا ال ح  من ال سا   ال لجم  حلن الح ق  المحأ ق   ؟الح ق ً  المح ق

ً أأا الق أأم مأأن لأأرى ًن مثأأا  أأبا ال سأأيمع ابا  عهأأت ال"أأر ق يسأألرخ لأأ ن "اأأع  الصأأحعبا اأأ  ال سسأأ م مأأأن   مأأن 
من هز أه ابا  أعن ليأه "أر ق لحأ   مههأع بقأن الماأر ن    أةن  أبا  أ  ال"ر ق   المب ح جعر     ًهه ال ح  

انحأأ و     أأ   أأبا لأأ   عهأأت الجأأ ارح شأأاعلا ليسأأت صأأاي ا  ً  للهأأع "أأر ق  ًري شأألخ ابسأأام مقأأر   ًهأأه 
ً أأا الق أأم لكأأن االحسيأأعو ل قبأأع خ ي سلأأأ ًن سكأأ ن سأأعسرًا لجميأأ    لسسأأعمت لأأأ مثأأا  أأبا  ياسأأ  بأأه مأأن احأأا بقأأن 

  .مار نالمحا ال
فإن مسمح أسمفله دون أعمال  لمم يجمي ، والرجمل والممرأة فمي " يمست     مع ر ال  م "ويمسح على ظاهر القدم"

 الحأين يحسأعج الأ  ثاثأا  ر ا ً  ًربقأا   بق  بل    مع ب أ اال  را  احأ   ب لت  ب  الجم ا  ثم "ذلك سوال
 ر ا  ً  ه مأا الحأين  ه أر   أ  الصأاخ لها سأر ن ًن ه أر   أ  الحأين  يسأسةهر بقأ  الحأا مأ  ح ايأا الأ

 هجلأأح   أأ  انسأأه ا لأأأ الأأ را ال أأع م    رينسأأط  أأ   أأا حأأعق ًجأأا هشأأرح ال ؟لأأأ القشأأر ان ق مأأن بي الحجأأا
 بق  الحا.  -ان شعء هللا سقعل - هسر  الحين 

  ص   هللا  س م     هحلهع محم       رله  صحبه ًجمقلن.
  

 


